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 الملخص
 انتشارهوتحديد نسبة   lyncus  sp. nr.Cirrospilus(Walker)طفل متلل راسة بعض المؤشرات البيولوجيةد. 2002. ناديا الخطيب ، أحمد وراعي

 .48-44: 20. مجلة وقاية النبات العربية. Phyllocnistis citrella Stainton طفالت األخرى لحافرة أنفاق أوراق الحمضياتمتمقارنة مع ال
 حذافرة أنفذاق أوراق الحمضذياتب ثم أعديت هذهه الرذراس ،ير نقية بعمر سنةعلى غراس زف Cirrospilus sp. nr. lyncus (Walker)طفل متتمت تربية ال

( Phyllocnistis citrella Stainton  ) ،وتحذت  1996تحت الظروف المخبرية خالل عذام ضمن أقفاص خشبية معزولة، في مركز الالهقية لتربية األعداء الحيوية
فترة : الستكمال دورة حياتهخالل أشهر الصيف وقد تبين أنه يمر بالمراحل التالية  ،طفلمتالبيولوجية للوتمت دراسة بعض المؤشرات ، 1997الظروف الحقلية خالل 

متوسط مدة الجيل ضذمن الظذروف وبلغ  ،يوم 4.900.40يوم، طور العهراء  2.700.18يوم، الطور اليرقي  3.550.1وضع وتطور البيض وتستررق وسطيًا 
 يوم ضمن ظروف المختبذر عنذد درجذة حذرارة 11.980.19، كما بلرت يوم خالل أشهر الشتاء 22.9 2.08يوم و 11.150.60الحقلية خالل أشهر الصيف 

يوم بدون ترهية. وخالل  4.470.38و  %1يوم بوجود العسل الممدد كمادة غهائية تركيز   1.26 27.07أما طول عمر الحشرة الكاملة فكان وسطيًا  .س° 25-33
ت األخرى على حافرة أنفذاق الطفمتمن مجموع ال ،C. sp. nr. lyncusطفل متال انتشاركانون األول/ديسمبر وجد أن نسبة -ن/يونيوامن حزير 1997م موسم النمو لعا

 يوم. %60.31خالل مدة الدراسة  انتشارهمتوسط نسبة  بلغو في شهر أب/أغسطس، )%73.53) بلرت أعلى قيمة لها ،أوراق الحمضيات
 ، سورية.متطفالتمكافحة حيوية،  ة:كلمات مفتاحي

 
 مقدمةال

من  Cirrospilus  (Hymenoptera: Eulophidae)يعتبر الجنس 
أهذذم األجنذذاس التذذي تتطفذذل علذذى أفذذة حذذافرة أنفذذاق أوراق 

قد تم تعريف أنواع و)   (Phyllocnistis citrella Staintonالحمضيات
يل النذوعين ففي مصر تم تسذج .متعددة للجنس في معظم دول العالم

Cirrospilus quadristriatus (Rao & Ramamani)  وC. pictus 

(Nees) (13)،  وفي المررب تم تسجيلC. pictus (Nees) (12). وفي 
 الموجذودة علذى حذافرة  مذتطفالتغربي صقلية وجد أن جميذع ال

 Cirrospilus  ويعتبر النوع  Eulophidaeتتبع العائلةأنفاق الحمضيات 

diallus (Walker) أنفاق سجلت حافرة  .(8األنواع انتشارًا ) من أكثر
المالحظات وبينت  1994عام  /مايوفي البورتيريكو في أيارالحمضيات 

   .Cirrospilus sp و  Horismenus spاألولية وجود األعداء الحيويذة
لفوق منها تنتمي  7ولدى دراسة األعداء الحيوية في كوبا وجد . (10)

وبينذت  ،Cirrospilus sp. (6) الجنسمن بينها   Chalcidoidesالعائلة
 C. vittatusو C. pictus  نتائج المسح في اسبانيا تسذجيل النذوعين

(Walker)  على الطور اليرقذي لحذافرة أنفذاق أوراق الحمضذيات 
  ،C. quadristriatus  (3)جيل ذاب والهند تذم تسذذوفي البنج (.5)

ة ذم تسجيل ثالثذوفي اليابان ت ،Cirrospilus sp. (9)  وفي الباكستان
  .Cirrospilus spو  C. quadristriatus :يذة هذذواع رئيسيذذأن
 C. ingenusوتم إدخذال النذوع  ،C. phyllocnistis (Ishii) (15)و

(Gahan)   تقرير ورشة  تونس والمرربوتركيا وكٍل من قبرص إلى( 
 

صذافيتا، عمل مكافحة حافرة أنفاق الحمضيات في الشذرق األدنذى، 
من هها الجنس يتطفل علذى حذافرة  ًانوع 12يوجد  (.1996سورية، 

 طفذلمتتم تسذجيل ال .(11أنفاق أوراق الحمضيات في تشكسلوفاكيا )
 C. sp. nr. lyncus (Walker) تقرير ورشذة  بشكل محلي في تركيا(

عمل مكافحة حافرة أنفاق الحمضيات في الشذرق األدنذى، صذافيتا، 
الدكتور من قبل في سوريا  1996تم تعريفه عام  وقد (1996سورية، 

J.Lasalle( 2، المعهد الدولي للحشرات، لندن، انكلترا.) 
من ثالث  ؤلفةبوجود قرون استشعار مCirrospilus يز الجنس ميت

عقل، العرق بعد الحافي قصير جدًا، الصدر غالبًا معلم باألصفر، البطن 
 شعار عند الهكر بسيطة.بدون خصر أو هو خصر مختزل، قرون االست

وبما أن استراتيجة ونجاح المكافحة الحيوية ألي أفة يعتمد بشكل 
البيولوجية لها وألعدائها الحيويذة )دورة  الصفاتأساسي على معرفة 

( ولما للظذروف المناخيذة والنسبة الجنسيةالحياة، طول عمر الحشرة 
  الصذفاتهذهه  اخذتالفإضاءة( من أهمية فذي و)حرارة، رطوبة 

 طفذلمتلدراسة بعض المؤشذرات البيولوجيذة لل البحثهها فقد هدف 
C. sp. nr. lyncus في المنطقة السذاحلية  ودراسة نسبة وجوده وتطفله

  من سورية.
 

 مواد البحث وطرائقه
تم إجراء التجارب في مركز الالهقية لتربية وتطبيقات األعذداء 

 12يبعذد وبه الرطب يقع في الطابق البيومناخي الشوالمركز  ،الحيوية
 كم عن مدينة الالهقية.
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  C. sp. nr lyncusطفل متمراحل تطور ال -1
 تحت الظروف المخبرية أ.

س، º 33-25درجذة حذرارة  عند 1996أجريت التجربة عام 
 تمت الدراسة على أربعذة مجتمعذات إحصذائية  ،%70-60رطوبة 

بار دنكذان، مكررات لكل مجتمع وتم تحليل النتائج باستخدام اخت 10و 
م مرطذاة بشذبك  1×1×1بتجهيز أربعة أقفاص خشبية قيذاس وهلك 

بعمر سنة نقية غراس زفير  5 . أدخل لكل قفصوأكريل لضمان العزل
تيلين تحذوي إوضعت ضمن أكياس من البولي  ،خالية من أية إصابةو

تم إحذداث عذدوى  .(رمل :تراب :سماد) 1:1:1بنسبة  خلطة ترابية
أنفاق أوراق الحمضيات بواسطة الحشرات الكاملة  للرراس بآفة حافرة

بنسبة  طفلمتحشرة كاملة من ال 20 أدخلتوبعد إحداث العدوى  ،لآلفة
مكررات(  10) أوراق 10 تثم فحص .إلى كل قفص )هكور:إناث( 1:1

عزلت العينات الورقية التذي تحذوي أطذوار ومن كل قفص مصابة 
 ًالمختبر تحوي قطنذطفل وربيت ضمن أطباق بتري في ظروف امتال

ل الذزمن جالتريرات المورفولوجية بشكل يومي وس  حيث توبعتمبلاًل
 الالزم للتطور حتى خروج الحشرة الكاملة.

 
 تحت الظروف الحقلية ب.

تحذت  1997بنفس الخطوات السابقة أجريذت التجربذة عذام 
، الظروف الحقلية خالل األشهر )كانون الثاني/ينذاير، شذباط/فبراير

أوراق  10 تفحصذ، أب/أغسذطس( و يونيو، تموز/يوليذوحزيران/
من كل قفص وبشكل يومي لمتابعة التريذرات المورفولوجيذة مصابة 

. يوضذح حتى ظهور الحشرة الكاملة، وسجل الزمن الالزم للتطذور
 .رة والرطوبة السائدة خالل فترة الدراسةادرجات الحر 1جدول 

 
كاانو  الاانييينااير  شهرمتوسط درجات الحرارة والرطوبة لأل .1جدول 

 .1997آبيأغسطس عام و حزيرا ييونيو، تموزييوليووشباطيفبراير، 
Table 1. Average temperature, average RH% during January, 

February, June, July and August, 1997. 

 

 
 التاريخ

 Date 

 متوسط درجة الحرارة
Average 

Cºtemperature  

متوسط الرطوبة 
 النسبية

Average RH % 

 65.31 12.37 1997ي1ي10

 68.17 12.18 1997ي1ي20

 62.37 12.75 1997ي1ي30

 63.81 14.56 1997ي2ي10

 72.37 13.12 1997ي2ي20

 70.12 13.68 1997ي2ي28

 85.64 25.42 1997ي6ي10

 84.50 26.92 1997ي6ي20

 81.85 27.07 1997ي6ي30

 76.14 28.68 1997ي7ي10

 80.07 28.78 1997ي7ي20

 77.71 28.07 1997ي7ي30

 65.14 31.57 1997ي8ي10

 60.12 29.14 1997ي8ي20

 59.13 29.46 1997ي8ي30

 طفذذلمتدراسذذة مؤشذذر طذذول العمذذر للحشذذرة الكاملذذة لل -2
C. sp. nr. lyncus  
درجذة  عند تحت ظروف المختبر 1998عام  أجريت ههه التجربة

الحصذول علذى  بعذد .%70-60رطوبذة و سº 33-25الحرارة 
حديثًا من العهارى المعزولة ضمن  والخارجةطفل متالحشرات الكاملة لل

)حشذرة  أنابيب اختبار زجاجية نظيفة 10أطباق بتري وضعت ضمن 
 أنابيب 10كمادة غهائية و %1تركيز  ًاممدد تحوي عساًل واحدة/أنبوب(

وتسجيل بشكل يومي  األنابيبأخرى ال تحوي مادة غهائية، تمت مراقبة 
ثم حسب متوسط طول العمر لكل )أنبوب( طفل في كل متتاريخ موت ال

 .األنابيب
 

مقارنذة مذع  C. sp. nr. lyncus طفذل متد الووج دراسة نسب -3
 وعالقته بتخفيض اإلصابةت األخرى الطفمتال

إلى شهر  من شهر حزيران/يونيو 1997عام  أجريت ههه التجربة
 بمعدلسة على أربع مكررات أسبوعيًا كانون األول/ديسمبر، تمت الدرا

 ،مصابة بحافرة أنفذاق أوراق الحمضذياتفي كل مكرر ورقة  100
فحصت  .عزلت ضمن عبوات بالستيكية مرطاة بالشاش لضمان العزل

وفق الشكل المورفولوجي،  التطفمتالمكررات بشكل يومي وتم تمييز ال
 دلة:نسبتها وفق المعا قرون االستشعار واألجنحة، ثم حددت

 

العدد /C. sp. nr lyncus طفل متأعداد ال طفل المدروس =متنسبة وجود ال
 100× ت الطفمتالكلي لل

 

طفذل المذدروس وفذق متوبنفس المكررات تم حساب نسبة التطفل لل
 المعادلة التالية:

 

 بطريقة العزل = C. sp. nr lyncus نسبة تطفل الذ
ية للعينة الواحدة خذالل اإلجمال C. sp. nr lyncus طفالت الذمت)عدد 

 100× طفالت + عدد الفراشات ( متمدة التجربة / العدد اإلجمالي لل
 

لمذدة ثالثذة أيذام  0تعتمد مدة إنهاء التجربة على إعطاء القيمة 
ولمعرفة مساهمة المتطفل المدروس في تخفذيض اإلصذابة  متوالية.

ث حيذ 1997عذام  بحافرة أنفاق أوراق الحمضيات، أجريت التجربة
فذرع  100بمعذدل وعينات حقلية عشوائية من حقول األشجار  أخهت

سم وبشكل أسبوعي، ثم حسب المتوسذط الشذهري  20حديث بطول 
 وفق العالقة:بحافرة أنفاق أوراق الحمضيات لنسبة اإلصابة 

 

فذرع حذديث /  100دد األوراق المصابة من ع = بالحافرة نسبة اإلصابة   
 100×  العدد الكلي لألوراق

 

 النتائج والمناقشة
 C.sp.nr lyncusمراحل تطور المتطفل  -1

أن الفروق في جميع مراحذل تطذور المتطفذل  2يبين الجدول 
C.sp.nr lyncus  كانت ضمن االنزياحات الظاهرية في كٍل من أشذهر

الصيف وضمن ظروف المختبر حيذث تقاربذت ظذروف الحذرارة 
ت الحرارة خالل أشذهر الحالتين. بلغ متوسط درجا لتاوالرطوبة في ك

تراوحت درجذة حذرارة و، %74.48رطوبة والس º 28.35الصيف 



 (2002) 1، عدد 20مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  46

كانت الفروق ببنما  .%70-60رطوبة والس º 33-25ما بين  المختبر
معنوية بين ظروف المختبر وأشهر الشتاء وبين أشهر الصيف والشتاء 
حيث بلرت مدة جيل المتطفل من البيضة حتى خروج الحشرة الكاملذة 

يوم تحت الظروف  0.60 11.15±، 2.08 22.90±، 0.19 11.98±
المخبرية، تحت الظروف الحقلية خالل أشهر الشتاء وتحت الظذروف 

حيذث انخفذض متوسذط الحقلية خالل أشهر الصيف، على التوالي، 
 خالل المدة المدروسة من أشهر الشذتاء، 13.11درجات الحرارة إلى 

تخفيض الفترة الزمنية الالزمة مما يدل على أهمية الحرارة العالية في 
طفل وبالتالي لتقليل المدة اإلجماليذة متلتطور كل مرحلة من مراحل ال

وقد  .ته بالنسبة لآلفةءطفل دورة حياته وبالتالي أهميته وكفامتليستكمل ال
 Semielacher  طفذلمتتقاربت النتائج مع النتائج المدروسذة علذى ال

petiolatus (Girault) رجي على الطور الثاني والثالث وهو متطفل خا
 أسذبوعينآلفة حافرة أنفاق أوراق الحمضيات حيث بلرت دورة حياته 

وتوافقت نتائج الظذروف الحقليذة  (،12س )º 25على درجة حرارة 
 طفذلمتال خالل أشهر الصيف مع الدراسذات التذي أجريذت علذى

Cirrospilus phllocnistoides (Narayanan) ن فقد بلرت مدة الجيل م
يومًا خالل شذهر تمذوز/  12-11البيضة حتى طور الحشرة الكاملة 

 (.14يوليو )
 

 دراسة مؤشر طول العمر للحشرة الكاملة للمتطفل -2
C. sp. nr. lyncus 

عسل طفل في حال وجود متالنتائج أن متوسط طول عمر البينت 
 ±4.47، بينما بلغ بذدون ترهيذة 1.26±27.07بلغ  ممدد كمادة غهائية

مما يؤكد أهمية توافر الرهاء  ،يوم، وكانت الفروق معنوية بينهما 0.38
وأن  .طفلمت)يرقات أفة حافرة أنفاق أوراق الحمضيات( لزيادة فعالية ال

طفذل وارتفذاع متبداية اإلصابة باآلفة يدل على بداية تكوين مجتمع ال

وتتفق ههه النتائج مذع دراسذة  تدريجي لنسب التطفل بزيادة اإلصابة
 للمتطفذذل يذذوم 11.6بلذذغ متوسذذط طذذول العمذذر ة حيذذث سذذابق

 C. quadristriatus (.4) ضمن الظروف الحقلية واالنتشار الطبيعي  
 

 C. sp. nr. lyncusدراسة نسبة وجود المتطفل  -3

 C. sp.nr lyncusطفل متأن نسبة وجود ال 3يوضح الجدول رقم 
أنفاق أوراق  طفالت األخرى آلفة حافرةمتكانت أعلى من نسبة وجود ال

 انتشاروبلرت أعلى نسبة  1997الحمضيات في معظم أشهر السنة لعام 

وبلغ المتوسط السذنوي لنسذبة ( %73.53) /أغسطسأب له في شهر
 جذودبينما بلرذت نسذبة و ،%60.31خالل المدة المدروسة  جودهو
 C. sp. nr. lyncusطفل متمما يدل أن ال %39.68طفالت األخرى متال

. كما كانت نسذبة طفالتمتسيطرة واضحة على باقي القد حقق نسبة 
أعلى مذن نسذبة تطفذل مجمذوع  C. sp nr lyncusتطفل المتطفل 

بلرذت  حيث ،طفالت األخرى آلفة حافرة أنفاق أوراق الحمضياتمتال
ومتوسط نسبة تطفلذه  %95أعلى نسبة تطفل له في شهر تموز/يوليو 

وافق مذع  الدراسذات ، وهها يت%48.66خالل المدة المدروسة كانت 
طفذل متبال %50بلرذت نسذبة التطفذل التي أجريت في فلوريدا فقد 

Cirrospiluus sp. (7)طفذلمت، وحقذق الC. quadristriatus   مذع
أعلى نسذبة  Tetrastichus phyllocnistoides (Narayanan) طفلمتال

(، 3( )%39.3/أغسطس )ثم في أب( %46.5/سبتمبر )تطفل في أيلول
على يرقات  Pnigalio sp.  50-55%و C. pictus  ة تطفلوبلرت نسب

 الطورين األخيرين آلفة حافرة أنفاق أوراق الحمضيات فذي المرذرب 
 طفالت األخذرى متأعلى نسبة تطفل للأن  3كما يوضح الجدول  (.1)
في شهر كذانون ( كان %57.17)وأعلى نسبة وجود لها ( 20.71%)

  .األول/ديسمبر
 

 

)كاانو  الاانييينااير وشاباطيفبراير   خاالل أشاهر الشاتاءتحت الظروف الحقلية  Cirrospilus sp. n. lyncus (Walker)طفل متتطور المراحل  .2جدول 
 .بريةظروف المخالوضم   )وأشهر الصيف )حزيرا ييونيو، تموزييوليو وآبيأغسطس

Table 2. Development stages of Cirrospils sp. nr. lyncus during Winter (January and February), Summer (June, July and August) 

and under Lab conditions. 
 

  Period (day) ± SDاالنحراف المعياري   ±الفترة باليوم 

 
 المدة الكلية

Total 

 طور العذراء
Duration of 

pupal stage 

 الطور اليرقي
Duration of 

larval stage 

 وضع وتطور البيض
Duration of 

oviposition 

11.98±0.19 b 5.65±0.17 b 2.85±0.13 b 3.48 ±0.10 b  1996تحت الظروف المخبرية )عام  
under Laboratory conditions 1996 

  Range المدى 2-5 2-4 3-7 7-16

  1997تحت الظروف الحقلية )عام     
Under Field conditions (1997) 

22.90 ±2.08 a 13.90 ±1.17 a 4.78 ±0.6 a 4.23 ±0.30 a  أشهر الشتاءWinter 
 Rangeالمدى  3-6 3-7 10-18 18-28

11.15 ±0.60 b 4.90 ±0.42 b 2.70±0.18 b 3.55 ±0.1 b  أشهر الصيفSummer 
  Range المدى 2-5 2-4 3-6 7-15

 .%5 احتمال وىاألرقام المتبوعة بحروف متشابهة ال تختلف معنوياً تبعاً إلختبار دنكا  عند مست
 .%2.34=%5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

Values followed by the same letter are not significantly different according to Duncan,s multiple range test at  P = 0.05%.  

LSD at P 5% =2.34 
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سيطرة في وجوده خذالل  C. sp. nr. lyncusطفل متوقد حقق ال
فترة المدروسة وساهم في تخفيض نسب اإلصابة بآفة حذافرة أنفذاق ال

طفالت األخذرى إال أن مذتأوراق الحمضيات بشكل أكثر من بذاقي ال
مساهمته في تخفيض اإلصابة لم تكن كافية لوضع اآلفة تحت العتبذة 

االقتصادية للضرر فعلى الرغم من ارتفاع نسب التطفل إال أن نسذب 
في شهر حزيران إلى  %50.02تراوحت مابين و اإلصابة بقيت مرتفعة

 في شهر تموز/يوليو. 99.9%

 
 

 أوراق الحمضاايات طفالت األخاارى ةفااة حااافرة أنفاااقمااتمقارنااة ماا  ال Cirrospilus sp. nr lyncus  (Walker)طفاالمتنساابة وجااود ال . 3جدددول 
Phyllocnistis citrella Stainton) ( 1997بة والتطفل خالل عام والعالقة بي  نسبة وجوده ونسب اإلصا. 

Table 3. Presence rate of parasitoid Cirrospilus sp. nr. lyncus compared with other parasitoides and relationship between presence 

of Cirrospilus sp. nr. lyncus and rate of infestation, parasitization in 1997. 
 

كانون األول/ 
 ديسمبر

December 

تشرين الثاني/ 
 نوفمبر

November 

 تشرين األول/
 أوكتوبر

October 

 أيلول/
 سبتمبر

September 

آب/ 
 أغسطس
August 

 تموز/
 يوليو
July 

حزيران/ 
 يونيو
June 

 

42.83 61.17 46.19 61.86 73.53 67.86 68.75 

 نسبة تواجد المتطفل %  
Cirrospilus sp. nr. lyncus 

Presence rate of Cirrospilus 

sp. nr. lyncus 

57.17 38.83 53.81 38.14 26.47 32.14 31.23 

 نسبة تواجد المتطفالت األخرى %
Presence rate of other 

parasitoides 
 

99.29 98.57 88.07 97.59 92.10 99.9 50.02 

نسبة اإلصابة بحافرة أنفاق 
 الحمضيات %

Rate infestation of 

Phyllocnistis citrella  
 

35.29 40.74 10.34 52.00 76.07 95.00 31.21 

 نسبة تطفل المتطفل  %
Cirrospilus sp. nr. lyncus  

Rate parasitization of  

Cirrospilus sp. nr. lyncus 

20.71 12.20 9.66 11.64 5.14 1.55 8.55 
 نسبة التطفل للمتطفالت األخرى %

Rate Parasitization of other 

parasitoides 

 
 

Abstract 
Raie, A. and N. Al-Khateeb. 2002. A Study of Some Biological Parameters of Cirrospilus sp. nr. lyncus (Walker), Parasite 

on Citrus Leafminer, Phyllocnistis citrella (Stainton). Arab J. Pl. Prot. 20: 44-48. 
The Parasite Cirrospilus sp. nr. lyncus (Walker) has been reared on the pure sour orange seedlings infected by citrus leafminer within 

separate wooden cages in Lattakia Insectary for rearing Natural Enemies during both years 1996-1997. Some of the biological parameters were 

studied in the field condition and were shown that its development passes in the following phases: Oviposition period, larval stage and the pupal 

stage and these were 3.550.13 days 2.700.18 days, 4.900.40 days, under summer conditions, respectively. The life cycle of Cirrospilus sp. 

nr.lyncus from egg to adult emergence was 11.150.60 days under summer conditions and 22.92.08 days in winter conditions. The adult 

longevity lasted 27.071.26 days when fed on honey mixture and 4.470.38 without any feeding, During growth season of 1997, the  presence 

rate of the parasite Cirrospilus sp. nr. lyncus (Walker) of the total parasites was reached in August 73.53%, and its average throughout the same 

growth season was 60.31. 

Key words: Biological control, Parasitoids, Syria 
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